UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ACADÉMICO E INOVAÇÃO
CURSO DE CAPACITAÇÃO IN JOB
Juntos pela Inovação e Excelência

Módulo / Nome do Curso: Curso de Empreendedorismo Social e Extensão Universitária
Módulo / Código do curso: CESEU
Formadores: Dra. Mónica Jacinto; Dr. Agostinho Gonçalo e Dr. Sabino do Nascimento
Coordenador do Curso: Dr. Agostinho Gonçalo e Dra. Mónica Jacinto
Horário: 14h/18h

PARTE A: COMPONENTE ORGANIZACIONAL
1. Palavras de boas-vindas ao Centro de Desenvolvimento Académico e Inovação da UAN.
Inglês. O CESEU é um excelente curso universitário. É um curso valioso que visa ajudar os
formandos a causarem impacto social a partir das potencialidades das respectivas IES. As
conferências intensivas oferecidas pela equipa de formadores do nosso Centro garantem que os
formandos adquiram conhecimentos e habilidades que são transferíveis para outras áreas da vida
universitária e do deenvolvimento académico.

2. Tempo de Consulta: Os formadores estão disponíveis, após as sessões, para consulta, caso
seja solicitada pelos formandos. Estes, uma vez certificados, têm a possibilidade de comparecer
ao Centro para discutir questões sobre projectos específicos nas suas instituições.
3 Visão geral da qualificação
3.1 Fundamentação do Curso
Esta formação foi desenhada para desenvolver nos formandos habilidades e know how em
matéria de elaboração de projectos sociais de maneira a dinamizar a extensão universitária,
através de soluções impactantes de problemas comunitários.

PARTE B: COMPONENTE DE APRENDIZAGEM

1. Estrutura do curso / módulo: quatro horas por dia durante nove dias.
2. Objetivo do curso / módulo:
• desenvolver habilidades e know how em matéria de projectos de empreendedorismo social.

3. Resultados de Aprendizagem e Critérios Associados de Avaliação

Resultados Esperados:

Critérios de avaliação:

Ao concluir o curso, o formando
deve ser capaz de:

Saberemos isso quando os formandos
estiverem disponíveis para:

Entender a estrutura de um
projecto de empreendedorismo
social

Dominar os diferentes elementos que
compõem a estrura de umprojecto de
empreendedorismo social

Indentificar circunstâncias para a
intevenção do empreendedorismo
social

Criar projectos de empreendedorismo
social

Identificar as potencialidades da
respectiva IES

Elaborar projectos com impacto na vida
da comunidade

Entender a importância do
empreendedorismo social na vida
universitária

Pôr o empreendedorismo social ao
serviço da Extensão Universitária

4. Programa do Curso
Aula

Conteúdo do curso

1

A Extensão Universítária enquanto Pilar do Ensino Superior

2

Planeamento Estratégico na Responsabilidade Social das IES: Tendências
e Potencialidades

3

Introdução ao Empreendedorismo Social

4

Projecto Social: Fundamentos e Estrutura

5

Problema

6

Proposta de Valor

7

Solução

8

Captação de Financiamento

9

Impacto Social

10

Crescimento, Disseminação e Sustentabilidade

11

Preparação do Pitch

12

Gestão do Pitch

13

Conclusão dos Projectos elaborados durante os Exercícios Práticos

14

Apresentação dos Projectos

Presença: Os formandos são obrigados a frequentar pelo menos 85% das suas aulas durante o
curso de curta duração. Caso não o façam, podem não receber um certificado.
Avaliações: os formandos precisam de estar disponíveis nos dias de avaliação. Uma nota médica
será exigida caso um aluno perca uma avaliação para ser avaliado nessa sessão numa data
posterior seleccionada pelo formador.
5. Métodos de Ensino-Aprendizagem: exposição em conferências e discussões em pequenos
grupos.

6. Métodos de Avaliação:
Exercícios formativos durante as aulas
Somatório - avaliações mediante elaboração de trabalhos práticos.
7. Actividades de Aprendizagem: Os formandos recebem instruções através de conferências e a
conclusão de tarefas regulares em áreas especificadas no desenrolar da formação.
8. Recursos: A conclusão bem-sucedida do curso requer que os alunos tenham acesso a:
computadores, formadores e material bibliográfico de apoio.
9. Alocação de tempo: os alunos são obrigados a participar nas sessões de quatro horas por dia e
durante 9 dias, o que perfaz um total de 36 horas de curso no seu todo.
10. Funções e responsabilidades dos Formandos:
• Participar das aulas assídua e pontualmente
• Participar activamente nas aulas
• Assumir a responsabilidade e participar do trabalho em grupo
• Aderir às datas de submissão dos trabalho práticos
• Envolver-se na aprendizagem auto-dirigida
• Completar as tarefas, testes e exames necessários
• Chegar às aulas dentro dos primeiros quinze minutos do horário de início ou perde-se a
oportunidade de assinar a lista de presenças.
• Só será permitido deixar a sala de aula com a permissão do Formador.
• Manter os telefones celulares no silêncio durante os horários das aulas.
• Se ocorrer uma emergência familiar ou doença pessoal que resulte em ausência prolongada da
aula, o formando deve notificar o formador ou o Centro imediatamente para discutir um caminho
a seguir com tarefas e atendimento.

11. Funções e responsabilidades do Formador
• Ministrar todos os tópicos programados;
• Notificar a equipa de gestão do Centro, o coordenador do programa e os formandos, se não
puderem comparecer;
• Dar feedback sobre as tarefas de avaliação de tempos em tempos e antes que a próxima tarefa
de avaliação seja devida;

• Fornecer orientação e apoio necessários para ajudar os formandos a serem bem-sucedidos no
curso;
• Orientar os formandos para estruturas relevantes de serviços de apoio dentro da Universidade;

12. Plano de Avaliação
A nota final do CES será calculada da seguinte forma: 25% para participação activa nas aulas,
50% para estrutura do Projecto e 25% para o Pitch (apresentação do Projecto)
13. Conclusão: Com a conclusão bem-sucedida deste curso, os alunos terão desenvolvido
habilidades essenciais que lhes permitirão lidar naturalmente com a elaboração de projectos de
empreendedorismo social.

Pela Coordenação
Sabino Ferreira do Nascimento

